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 چكیده

و در همری    داده اسرت  س جهانی در معرض انحراف و تغییر شكل قررار در مقیا را حتی هاسال اخیر ایجاد سدها، بسیاری از رودخانه 50در 
هرای  محرل و بره   جاجابهمیلیون نفر به واسطه احداث مخازن سدها از محل زندگی خود  80تا 40ارتباط، در سطح کشورهای جهان، حدود 

دلیل هزیادی را در پی داشته است.ایران نیز ب یستیزمحیط،فرهنگی و پیامدهای وسیع اجتماعی، اقتصادی موضوعو ای   انددیگر انتقال یافته
 وجرایی  جابره برا   اسرت  یجراد یا در دسرت ا  ،شده یجادگونه تبعات مستثنی نبوده و در اکثر سدهایی که در ایران اایجاد سدهای بزرگ از ای 

سرد   ای  مسائل را با مطالعره  حاضرتحقیق  اقتصادی آن مواجه بوده است. -ماعیمخزن سد و تبعات اجت پشتاسكان مجدد سكونتگاههای 
 مورد آزمون قرار داده است.گتوند علیا بر روی رودخانه کارون 

های جغرافیای،اقتصادی و اجتماعی سكونتگاههایی که در پشت مخزن سد گتوند علیا قرار داشتند،با استفاده از روشهای ویژگی ارتباطدر ای  
های کمری و کیفری افرراد و    تمایالت و گرایش ردهای اسكان مجدد با استفاده از مدل سوآتو برای تعیی  راهب شدهآماری تجزیه و تحلیل 

  خانوارهای ساک  مورد بررسی قرار گرفته است.
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 سرآغاز
اهمیت سد و سدسازی بر کسی پوشیده نیست. طری هرزاران   

می  أها و تر های مختلف به منظور مهار آبسال مردمان سرزمی 
د سر حداث اآب آشامیدنی، آبیاری و اخیراً آب مورد نیاز صنایع به 

مریالدی، همزمران برا گسرتر       1950اند. طری دهره   پرداخته
عنروان ابرزاری   اقتصرادی، سردها بره    هایجمعیت و رشد فعالیت

رد می  انرريی مرو  أمناسب برای پاسخگویی به نیازهای آبری و تر  
سرد برزرگ در    45000توجه قرار گرفتره و از آن پر ، قاقرل    

ز اکشورهای مختلف احداث شده است. هم اکنرون تقریبراً نیمری    
نحروه   های جهان حداقل دارای یك سد برزرگ هسرتند.  رودخانه

ای لهئصورت مسبه سدهاقتصادی ا -ای اجتماعیاحداث و پیامده
اثربخشری  کره   ،اسرت  شدهالمللی مطرح جهانی و در محافل بی 

 های مجراور، نحروه معیشرت مردمران و    و آبادی وامعسدها بر ج
ل ئاها از ای  گونه مسهای پیرامونی و نیز اکوسیستمساکنان حوزه
 رود.  به شمار می

هرا اللرب   ک  در ای  آبادیکه خانوارهای سااستواقعیت ای 
مرا  امثبت احداث سد واقرف و معتررف هسرتند،     آثارها و به جنبه

هایی جدی نسبت به آینرده زنردگی و فعالیرت خرود،     مشغولیدل
 بره  روستایی خرویش دارنرد کره    جامعهسرنوشت  گاهیخانواده و 
ارهرایی کره کمترری     جروی راهك ومطالعه و جسرت  رسدنظر می

 مجموعه طور جدی در دستور کاربهباید ند، آسیب را به آنان برسا
 مطالعات احداث سد قرار گیرد. 
صرورت  هجرایی بر  هآثار کلی ای  جاببنابرای  ممك  است که 

هرای  مشكالت اجتماعی و اقتصادی از جمله بیكاری، ناهنجراری 
هرای  جنایرت، کراهش تولیرد، مهراجرت     اجتماعی نظیرر جررم و  

 سراس بیهرودگی و از دسرت   های روانری و اح ناخواسته و بیماری
هرای برزرگ   رو در طرح. از ای وددادن پشتوانه فرهنگی ظاهر ش

 حطرر بهتر است به ای  جنبه از زندگی مردم سراک  در محردوده   
جرایی  هریزی علمی جابر توجه بیشتری شود و سعی شود با برنامه

 منفری  آثرار صورت گیرد تا بخش مهمی از  )اسكان مجدد( مردم
برویژه مسرائل    زیسرتی محریط زمینه مسرائل   های بزرگ درطرح

 کاهش یابد. اجتماعی و فرهنگی اقتصادی،
و پر  از آن  تری  مسائل سردها در زمران اجررا    یكی از مهم

جایی جابهجتماعی و فرهنگی بحث  قتصادی، ،زیستیمحیطابعاد 
ایر    گیرنرد. مخزن سد قرار می پشتکه در سكونتگاههایی است

گیررد  صورت می اضطرارکه از روی به ای با توجه  جاییجابهنوع 
سدها  ایجاد یا اسكان اجباری معروف است. ،جایی اجباریجابهبه 

تغییر الگوهای کاربری اراضری، آب و سرایر منرابع طبیعری      باعث
ای وسیع ترأثیرات منفری بگردارد. ایر      تواند در گسترهشده و می
و بره   شرود به روسرتاییان مری  ت اوارد آمدن خسار سببتغییرات 

هرای  و شربكه  رهنگری  قتصرادی، ا همی  دلیل ساختار اجتماعی،
و لیرره را برا    گسریخته شرده و ارائره خردمات اجتمراعی      مربوط

 .سازدمشكالتی مواجه می
های لفههای جغرافیایی موبنیان ،از دیدگاه جغرافیای کاربردی

گیرد و ر بر میدفضایی را  -اقتصادی و کالبدی مختلف محیطی،
ریرزی  مره هرای جغرافیرایی در برنا  استفاده بهینه از بنیانمنظور به

ای آمایش سركونتگاهه  (1384)نصیری،  توسعه پایدار روستایی،
جرام  روستایی براساس جغرافیای ادراک محیطری و رفترار بایرد ان   

نظرام   وه نظام اکولويیك ک(. با توجه به ای 1375 )فرید، بگیرد
ف یی و نرواحی مختلر  در سكونتگاههای روستا اجتماعی، فرهنگی
ك از یر  توان برای تمامی نواحینمی بنابرای  ایران متفاوت است.

گرر  بره عبرارت دی   ریزی و توسرعه اسرتفاده کررد.   برنامه سازوکار
ی و ریرزی بایرد از فیلترر جغرافیرای ادراک محیطر     گونه برنامههر

 ای بایدرفتاری سكونتگاههای روستایی بگدرد و هر طرح و پرويه
 (.1384 ،)استعالجی انجام بگیرد سازوکارق با ای  براساس تطبی
 ،سیاسری  ،عوامل گوناگون طبیعی، فرهنگی، اقتصادیدر حقیقت 
 ی از نظرو مانند آن به سكونتگاه روستای ارتباطی نظامی، مدهبی،
  هر یرك از ایر   بخشد و تغییرهویتی خاص می فضایی، -مكانی

 رگرون کنرد  نقرش هرر موقعیرت را دگ    تواند اهمیرت و عوامل می
وجرود  هلدا تال  برر شرناخت فراینردهای بر     .(1386 ،)سعیدی

ایی انداز جغرافیر یا بر مال شدن ماهیت چشم ها،آورنده انواع مكان
بره   در نظرام بخشریدن   نظر انتخاب اصلح انسان و فعالیرت آن از 

کره توجره بره    طروری هبر  .مكان از اهمیت ویژه برخروردار اسرت  
یرا   ی در نظرام بخشری مكران،   مرثثر های ذهنی که پدیده نقشه

، یژه در انتخراب سكونتگاههاسرت  برو  ،سازمان فضای جغرافیرایی 
 بیرل ق ایر   به اهمیت زیادی دارد و قزم است در سازماندهی فضا

 (.1379 ،فر)بدری شود توجه محیطی هایبانتخا
ریزی توسرعه  مطالعات و برنامه ،از دیدگاه جغرافیای کاربردی

کید بر نگرر  سیسرتمی   أها و با تسیستم نظریهپایدار با تكیه بر 
در نگرر  سیسرتمی ایر      (.1384 ،)اسرتعالجی  گیردانجام می

برا توجره بره تصراویر برگرفتره از      که است انسان ،محیط ادراکی
جهره برا   گیرری آنهرا در موا  تصمیم ارزیابی آنها از محیط، ،محیط

 سازند در مطالعاترفتاری که از خود ظاهر می محیط و در نهایت
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گدرد اعتبرار  خاصه جغرافیایی کاربردی هر روز که می ،جغرافیایی
 (.1379 ،فر)بدری کندبیشتری پیدا می

هرایی  یا سیاسرت  ،چه سیاست» در برابر ای  سوال که اصوقً
ها و نظر« با مسائل و مشكالت روستاها اتخاذ شود ارتباطباید در 

تروان  مری  کلی بندیدستهکه در دیدگاههای متفاوتی وجود دارد 
های موافق نظریه» و« ریزیهای مخالف برنامهنظریه»آنها را به 
جلوگیری از نابودی تدریجی روسرتاها تقسریم    برای «ریزیبرنامه
 ریزی شده،توسعه برنامه ،ریزی عقالییهای برنامهدر نظریه د.کر

هرای  گرداری منظور عقالنیت بخشیدن بره سررمایه  روستاها را به
فرض اساسی ایر    .کندفاه روستاییان پیشنهاد میدولت و بهبود ر

 داری بی  رشد و توسعه اقتصادین است که رابطه معنیآدیدگاه 
، بنرابرای   بنرایی وجرود دارد  و دسترسی به امكانات وخردمات زیر 

جرایی برخری از   جابه تری  پدیده مورد بحث در ای  سیاست،مهم
« اسركان مجردد  »عنوان روستاهاست که در ادبیات علمی ازآن به

سروانح   گونه اسكان مجدد،تری  دقیل ای مهم .شودنام برده می
عوامرل   رانرش زمری  و ...   خشكسرالی،  زلزله، طبیعی مانند سیل،

هرا و  جاده سیاسی همچون جنگ و طرحهای عمرانی نظیر سدها،
 .استلیره 

ییرر اساسری در   یا تغ جاییجابهاسكان مجدد به معنی هر نوع 
(. به 1385 ،تهران جهاد دانشگاهی)وارهاست محل سكونت خان

ایر   اضرطراری   یرا  ،ناخواسته ،اسكان مجدد ناگزیر ،دیگر عبارتی
هرای لیرقابرل   توسعه منرت  بره خسرارت    یا طرح ،پرويه کهاست

یا خانوارهای خسرارت دیرده    ،که افراد شودمی ییجاجابهاجتناب 
خود در جرای  ای جز برقراری دوباره معیشت، درآمد و دارایی چاره

آید که بدون شمار مییی هنگامی ناخواسته بهجاجابهدیگر ندارند؛ 
ربط به انجام رسد و اطالع دقیق و موافقت افراد و خانوارهای ذی

شته باشند، نتوانند از انجام آن ابه هر حال، اگر هم از آن اطالع د
 .(1388 ،)بانك توسعه اسالمی نندکجلوگیری 

های مختلفی تا کنرون  بندیتقسیمجدد در ارتباط با اسكان م
 یرا داوطلبانره برودن،    ،اس معیارهای مختلف ماننرد اجبراری  اسبر

بردون آن و   ، یرا با کمرك  ریزی،یا بدون برنامه ،ریزی شدهبرنامه
بندی تقسیم ها،بندییكی از ای  تقسیم ،لیره صورت گرفته است

ان اسرك  ،بنردی اسراس ایر  تقسریم   بر .اسكاپ است باارائه شده 
ریرزی نشرده   ریزی شده و برنامره مجدد به دو شكل عمده برنامه

زی شرده بره آن دسرته از    ریشود. اسكان مجدد برنامهتقسیم می
شودکه با قصد و هدف قبلی طراحی و ها اطالق میاسكان مجدد

های توسرعه  سیاست بیشتر با هدفو  شدهبه مرحله اجرا گداشته 

زندگی و رفاه مرردم صرورت   منظور باق بردن سطح روستایی و به
ریرزی نشرده اسركان    اسكان مجردد برنامره   ،گیرند. در مقابلمی

مستقیم سرطح   بردن جز باقدقیلی ب ءمجددهایی است که منشا
چه ممك  است به ایر  هردف نیرز    اگر و رفاه مردم است،زندگی 
. مطالعات و تجربیرات  (1385 ،تهران جهاد دانشگاهی) نائل آیند
تجمیرع و   ،جاییجابهرابطه نزدیكی بی  دقیل  دهند کهنشان می

شران  موفقیرت اسركان     اساسراً  میزان موفقیت آنها وجرود دارد. 
ریزی شده بسریار بیشرتر   های داوطلبانه و برنامهمجددها و تجمیع

در بیشرتر   ریزی نشده است.از اسكان مجددهای اجباری و برنامه
همكراری  ت و میزان مشارک ،ریزی نشدهاسكان مجددهای برنامه
 .(1385 ،تهران جهاد دانشگاهی) مردم چندان زیاد نیست

ح بره شرر  مرحله  4دارای اسكان مجدد لیرارادی )ناخواسته( 
 ،محرل  مرحلرة دوم: تررک   ،ریرزی مرحلة اول: برنامره  :ذیل است

 مرحلرة چهرارم:  و  مرحلة سوم: انتقال از محرل بره محرل جدیرد    
ر ه شرده از مردل چهرا   رفتای  چهار مرحله برگ .سازی )احیا(دوباره
 نشرگاهی )جهراد دا  اسرت  (Scudder, 1991)ای اسكودر مرحله
 . (1383 ،تهران

 طرول  در همرواره  اجباری سكونت اجتماعی و تغییرات مسئله
لی تكرام  رونرد  سرابقة  در و بروده  همرراه  توسرعه  موضوع با تاریخ

 رسریده  ثبرت  بره  توسرعه  حال در کشورهای و صنعتی کشورهای
 قرف آن منفی پیامدهای اجباری جاییهجاب در یاصل مشكل. است
 ایتوسرعه  اهرداف  برا  کره  اسرت  مرردم  معیشرت  سطح کاهش و

ز ا موضروع  ایر   اسرت.  تضاد در کامالً توسعه حال در کشورهای
 رایطشر  و شردید  فقر با افراد، قبالً ای  بیشتر کهاست جدی روآن

 هرای یگردار سررمایه  منفی آثار و اندبوده مواجه زندگی نامطلوب
 در کره افررادی . دهرد می قرار بدتری در وضعیت را آنها زیربنایی،
 ،هسرتند  سراک   سردها  اطراف مثالً نامناسبی هایموقعیت چنی 

جهاد ) هستند روستانشینان و قومی هایاقلیت بومی، عموماً افراد
 .(1385 ،تهران دانشگاهی
تری  مباحث اجتماعی در کنار مباحث فنی مربروط بره   از مهم

هرای اجتمراعی و   ثار اجتماعی و آسیبآها تغییرات و اخت سازهس
کره  طروری هبر  ،روانی ناشی از احداث سد در جوامع انسانی اسرت 

میلیون نفر  80تا  40 جاییجابهساخت سدهای بزرگ، منجر به 
یرا   ،در سراسر دنیا شده است. بسیاری از آنها اسكان مجدد نشرده 

 1993تا  1986 یهاسال اند. بی خسارت کافی دریافت نكرده
آلراز سراخت سرد     علرت میلیون نفر بره   4طور تقریبی ساقنه به
)کمیسریون   اندجا شدههعدد در هر سال، جاب 300طور متوسط هب
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 شروند، مری  جرا هجابر  اجبار به مردم وقتی. (1386 ،جهانی سدها
 هرا، شرغل  بیشرتر  کره  چررا  ،گردارد مری  ویرانری  به رو تولید نظام
 سرطح  و شده نابود درآمدزا هایدارایی و سایر بمرلو هایزمی 

 خویشاوندی هایگروه د.گدارمی تنزل به رو نیز بهداشت عمومی

 بری   ارتبراط  د.شرون می پراکنده اجتماعی لیررسمی هایشبكه و
 نیروی بازار محلی و شده گسسته لالباً مشتریان، و تولیدکنندگان

 قزم هم موارد ایهپار در و شودمی ییاکار عدم دچار تشدب کار

 دنشرو  نرابود  مدهبی و یهای تاریخزیارتگاه و هامقبره که است
 هویرت  و نیاکران  با مردم ارتباط گسست  باعث موضوع ای  که

 شررایط  شردن  بردتر  سربب  موارد فوق، تمامی .شودمی فرهنگ

 شردید  هرا جاییهجاب کهزمانی ،ای  بر عالوه و شده مردم زندگی

جهراد  ) گرردد مری  ضرعف  دچرار  ایمنطقه ومحلی  اقتصاد د،نباش
 (.1385 ،تهران دانشگاهی

ی تحوقت اجتماعی مناطق مختلف برا دربارهبحث و بررسی 
ای طقهل و توسعه منئریزی دقیق و دستیابی به راه حل مسابرنامه
تحرروقت اجتمرراعی و  .اسررتضررروری و اجتنرراب ناپرردیر  کرراری

 آثرار   ایر  ایی دارند.مهمی در نواحی و زندگی روست آثاراقتصادی 
هرای اقتصرادی و   سیسرتم  تواند بر حسرب شررایط محیطری،   می

نقرش   گراهی تحروقت مزبرور،    نهادهای اجتماعی متفاوت باشد.
  اعثبی رراما زمان ،کنندیرمثبتی در زندگی نواحی روستایی ایفا م
 (.1384 )افراخته، شوندبروز تعارضاتی در نواحی روستایی می

تغییرر شركل منرابع     منظرور بره ای انسان هبسیاری از دخالت
ای ویژه سراخت  طرحهر  ب های عمرانی،انجام فعالیت رایطبیعی ب

مرردم از خانره و   جرایی  جابهباعث نوعی  بزرگ مقیاس زیربنایی،
ق از شاید سدهای بزرگ در میان طرحهای با شود.زندگی آنها می

ردن سرد کر   دلیلتوانند به ای  لحاظ منحصر به فرد باشند که می
شرته  ای برر اکوسیسرتم دا  ثیرات گسترده و پرر دامنره  أت رودخانه،
 نتیجه پیامدهای اجتمراعی و فرهنگری یرك سرد از نظرر      باشند.

ت و دراز مرد  و در کننرده کالبدی با اهمیت و از نظر محلی مختل
طرور چشرمگیری   هسردهای برزرگ بر    ناپدیر است.اللب برگشت

 و ایر   انرد تغییر داده های جهان راهای رودخانهبسیاری از حوضه
، نردگی زاجباری روی  ها با پیامدهای محلی مداوم و معموقًتغییر

ها مرردم سراک    های اجتماعی و فرهنگی میلیونمعیشت و بنیان
 .در ای  مناطق همراه بوده است

یرك   جرایی جابهدر بحث اسكان اجباری باید دقت داشت که 
بره دلیرل   ر شرهر  ای دیگرر نظیر  یا جامعه ،محیطفرد روستایی به 

 دچار اضرطراب،  وی را های شخصیتی ممك  استویژگی تفاوت

اراده و آزادی  در نتیجره  و کندهای روحی و از خودبیگانگی تنش
کره در محریط کراری     ؛بردیهی اسرت  عمل خود را از دست بدهد

همچنی  همی   وری شخصی نداردبهره نای جز پایی  آمدنتیجه
ع بردون تجویزهرای جنبری    عامل شخصیتی افراد در ایر  جوامر  
 معمروقً  (.1374 ،)آسرایش  مشكالت زیادی را دام  زده اسرت 

یك فرد شهری با یك فرد روستایی با توجره بره نروع    جایی جابه
متفاوت است. چررا کره    فعالیت اقتصادی و تعامل اجتماعی کامالً

یط خود وابسته اسرت و  از نظر معیشت به مح فرد روستایی کامالً
طرور  کشاورزی و دامداری است به بیشترالیت که فع بسته به نوع
در  ،دکنر یمستقیم از محیط ارتزاق و امرار معا  ممستقیم و لیر

ده و در کرر باید محریط را تررک    کالًجایی جابهدر صورت  نتیجه
اصرلی  که تنها حرفه و هنرر  صورت انتقال به شهر با توجه به ای 

دسرت دادن   منجرر بره از  اسرت  کشاورزی و دامداری  بیشتروی 
نشرینی و  در شرهر بره حاشریه    خرود شرده و معمروقً    پیشه یگانه
خرود تبعرات اجتمراعی    ای  مسئله پردازد که های کاذب میشغل

 .(1388 ،)رحمتی آوردوجود میهنابسامانی را برای شهر ب
از که سرالیان در مناطقی  های توسعهدر طرح جایی مردمهجاب
هرای  شركالتی از قبیرل ترنش   اند همواره با مزندگی کرده آندر 

سررت. حترری روبروهررای روانرری و سرررگردانی اجتمرراعی، بیمرراری
جرایی  هها بررای جابر  های دقیق که در بعضی از طرحریزیبرنامه

 . ق آیدیای  مشكالت فا مردم به عمل آمده نتوانسته است بر
 ،(CERNEA) اساس مدل فقر زدایری و بازسرازی سررنیا   بر
شود ای اجتماعی گروهی از مردم میهباعث محرومیت جاییجابه

فیزیكی از سرزمی  جغرافیایی و  جاییجابهکه اوج ای  محرومیت،
بنرابرای    اقتصاد و محرومیت از شبكه خردمات اجتمراعی اسرت.   

به حاشیه رانده  های فقر،ثیر با گستره وسیعی از خطأمردم تحت ت
ل از دست دادن منابع عمومی و انفصرا  عدم امنیت لدایی، شدن،

منجر به از دست دادن توان  ای  موضوع ند،هستاجتماعی مواجه 
خطرهرای   شرود. ان اجتمراعی فرهنگری مری   وپردیری تر  برگشت

 آمرد از بری  رفرت  معیشرت و در    پردیر، اقتصادی اصلی مرردم اثر 
 منرابع آب سرطحی و زیرزمینری،    هرای زراعری،  )حاصل از زمری  
است. از بی  و تغییر در دسترسی و منابع تولیدی  شیالت و لیره(

هررای رفرت  قرردرت اقتصرادی همررراه بررا از کارافترادگی سیسررتم   
دایمی و گاهی بدون بازگشت  سبب از بی  رفت  موقت، معیشتی،

هنگامی  بزرگتر قطعیت عدم و خطرها شود.می زندگی استانداردهای
 جرایی جابره  رود.می بی  از معیشتی مختلف منابع که آیدمی وجودهب
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عی را متالشی کرده و باعث از بی  رفت  نظام اجباری بافت اجتما
 .(1386 ،)کمیسیون جهانی سدها دشوفرهنگی می -اجتماعی



 ... هاسد یجادجایی ناشی از اههای مشمول جابسکونتگاه محیط زیستیاجتماعی و  -اقتصادی آثار 
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 مواد و روشها

 معرفی محدوده مورد مطالعه
الیره  طرح سد و نیروگاه گتونرد علیرا آخرری  سرد در منتهری     

کره برر روی رودخانره کرارون احرداث      سلسله جبال زاگرس است
بی گتونرد علیرا در فاصرله    آو نیروگاه  شود. ساختگاه طرح سدمی

کیلرومتری   25کیلومتری از مصب رودخانره کرارون و در    380
 ستشمال شهرستان شوشتر و در نزدیكی شهر گتوند واقع شده ا

 و از نظر تقسیمات سیاسری در محردوده سره شهرسرتان گتونرد،     
مسجد سلیمان وقلی قرار گرفتره کره دهسرتان جنرت مكران از      

لی و های قلی و سادات از شهرستان قدهستان شهرستان گتوند،
 تل برزان و قلعره خواجره از شهرسرتان     های جهانگیری،دهستان

در  که ای  روستاها .(1نقشه ) مسجد سلیمان را در بر گرفته است
 ند از پراکنردگی زیرادی نیرز   مسرتقر  دو قسمت رودخانره کرارون  

 وردار هستند.خبر
 

 
 

 یه مخزن سد(: روستاهای داخل و حاش1نقشه )
 

 یدر ایسرتگاه کلیمراتوي   سراله  35در دوره  منطقره  بارندگی
 508سردشرت   و در ایسرتگاه سرینوپتیك  میلیمترر   412گتوند 
ر دگراد درجره سرانتی   25 دمرا  میرانگی  سرالیانه   و اسرت  میلیمتر

 1362) سالیانهتبخیر میانگی   گزار  شده است. ایستگاه گتوند
 5/46نه رطوبت نسبی سراق میانگی  و  میلیمتر 2841( ،74تا 

اس براسر نیرز  . تیپ اقلیمی منطقره  است درصد در ایستگاه گتوند
 .است مدل دمارت  و آمبريه ،گرم و نیمه خشك

 کامرل مسرتغرق   طرور هکه ب دریاچه سد آبادی واقع در 36 از
 فرر ن 1081 ند که جمعیت آنهااآبادی دارای سكنه 25 ند،شومی

 جمعیرت و  نفر 147 با چم لوندتری  آبادی پرجمعیت بوده است.
 جمعیت بوده است. نفر 1 فقط با تری  آبادی عسگرآبادجمعیتکم

 1081کرره کررل جمعیررت آن اسررت ی ازررررات حاکراطالعرر
 ری ررنف

 ترتیب متوسط بعرد که بدی هستند ساک   خانوار 166 منطقه در
ربوط بره  م خانوار باقتری  بعده و بود نفر 51/6منطقه  در خانوار
مربوط  خانوار تری  بعدپایی  و نفر 5/9 میانگی  با ی لب رودآباد
  ایرران،  آمرار  )مرکرز  اسرت  نفرر  1 صررفاً  کره  است عسگرآباد آبادی به

1388).   
کره  طروری هبر  نرد، روستاهای ای  منطقه از نظر درآمدی فقیر

ل ظرر شرغ  تر است و از ندرآمد سرانه افراد از متوسط استان پایی 
ه یم برود داللب زمینهای کشاورزی  ورز هستند.دامدار و کشا لالباً

تاها در برخی روسر  گیرد.و دامداری نیز به صورت سنتی انجام می
اده و دافراد مجبورنرد دامهرای خرود را کرو       به دلیل فقر مراتع،
ل ه از ایر افراد ساک  در ای  محردود  تقریباً ند.کنییالق و قشالق 

بان ز .هستندره ای از طایفه منجزی و عرب کم بیشتربختیاری و 
 و گویش اهالی بختیاری محلی و فارسی است.

 هرای جغرافیرایی و  ویژگری  هدف از انجام ای  تحقیق بررسی
جایی ناشری  نتگاههای مشمول جابهاجتماعی سكو -اقتصادی آثار
ه ودخانر رسدها با مطالعه موردی سد گتوند علیا برر روی   یجاداز ا

 آبرادی و روسرتا   35حردود   آن یجراد کارون است که به سربب ا 
جرایی  مجبرور بره جابره    ،مخزن سرد  پشتدلیل قرار گرفت  در هب

 هستند.
د ره کرتوان به موارد زیر را اشاتری  اهداف تحقیق میاز مهم
 (1388)رحمتی، 

دی، های جغرافیایی، اقتصرا ها و ویژگیشناسایی دقیق آبادی -1
 اجتماعی و فرهنگی آنها.

كان ، فرهنگی و روانری اسر  شناسایی آثار اقتصادی، اجتماعی -2
 مجدد روستاهای داخل مخزن سد.

ارائه راهكار مناسرب بررای اسركان مجردد سركونتگاههای       -3
 جایی.مشمول جابه

یررابی سرركونتگاههای جدیررد بررا تأکیررد بررر   تعیرری  مكرران -4
 های جغرافیایی و نگر  سیستمی.زیرساخت

هرای  تدوی  قوانی  و سازوکارهای قزم، برویژه در گرزار    -5
لعرات  زیستی طرحهای سد با تأکید بر مطاآثار محیطارزیابی 

 عمیق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
زیسررتی ضرررورت انجررام مطالعررات و ارزیررابی آثررار محرریط  -6

 طرحهای اسكان مجدد. 
 



  1389ان ، پاییز و زمست2، شماره 1زیست، سال های محیطپژوهش

 

59 

 پژوهشروش 

 و تحقیرق علمری  از نروع   تحقیق در موضروع مرورد مطالعره   
 برا اسرتفاده از مطالعرات علمری و    . ایر  تحقیرق   کاربردی اسرت 

 المللری سردهای برزرگ،   ربیات جهانی از قبیل کمیسیون بری  تج
بره   و سرایر منرابع علمری،    بانك توسرعه اسرالمی   ،بانك جهانی

 نگرر   استدقل علمی موضوع پرداخته و از نگاه جغرافیایی و برا 
زرگ بتا در سایر سدهای  هدیجنبه کاربردی به آن بخش، سیستمی

ده د مرورد اسرتفا  دیگر که با موضوع اسكان اجباری مواجه هسرتن 
 یردتری  های بارز ای  تحقیرق اسرتفاده از جد  از ویژگی قرار گیرد.

 ت.اس موجود تحقیق زمینه در خارجی و داخلی علمی مآخد و منابع
تواند های کسب اطالع در زمینه مطالعات جغرافیایی میرو 

هرا در  ترری  رو  از مترداول  بندی شرود. به صور گوناگون دسته
 سررناد و مرردارکت، چهررار رو ، اسررتفاده از اآوری اطالعرراجمررع

و پرسشررنامه  و میرردانی، رو  مشرراهده عینرری  ،ای()کتابخانرره
رار قر که در ای  تحقیق نیز مورد اسرتفاده  بوده  مصاحبه حضوری

 گرفته است:
 هرا، از کتراب و اسرنادی  ای آوری مطالعات کتابخانهبرای گرد

و لیره  یاینترنتت اطالعا ها،نقشه ها،آمارنامه ،هاگزار  مجالت،
بررای درک بهترر   . عالوه بر مشراهده میردانی   ده استشاستفاده 

ده شر واقعیات و رسیدن به نتای  تحقیق از پرسشنامه نیز استفاده 
کره در پشرت   جامعه آماری مورد نظر سكونتگاههایی اسرت  است.

خانوار و جمعیتی بالغ برر   166گیرند و بالغ بر مخزن سد قرار می

 63ند. برای تعیی  و سنجش جامعره آمراری از   نفر هست 1180
 خانوار، پرسشنامه تهیه شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

ز اهرای آمراری برا اسرتفاده     تجزیه و تحلیل اطالعات و داده
اسراس  برضریب همبستگی بی  متغیرها و مدل سوآت بررسری و  
 نتای  حاصل از آن راهبرد اجرایی مشخص شده است.

 
 هایافته

 تحلیل آماریوتجزیه

که در محدوده مورد مطالعه جوامع مختلفری از  با توجه به ای 
اقتصادی )میزان درآمد(، یا از نظر  ای(،نظر اجتماعی )قوم و قبیله

گیرری تصرادفی سراده و    کنند، از رو  نمونهفرهنگی زندگی می
کره محردوده   ای استفاده شده است. با در نظر گررفت  ایر   خوشه

 166لعره )سركونتگاههای پشرت مخرزن سرد( دارای      مورد مطا
باشد، سعی شده در رو  نفر می 1180خانوار و جمعیتی بالغ بر 

خرانوار   63(، جامعره یعنری   3/1گیری بیش از یك سوم )= نمونه
مورد آزمون قرار بگیرند. خانوارهرای مرورد آزمرون برا توجره بره       

ری، نمره گیری تصادفی از روستاهای شم ، چم لوند، گلزانمونه
اند و سرپرستان ایر  خانوارهرا   و بابا زاهد انتخاب شده 2، نمره 1

هایی را کره براسراس معیارهرای محیطری، اقتصرادی،      پرسشنامه
اجتماعی و فرهنگی تهیه و تنظیم شده بود تكمیل کردند. نترای ،  

رار گرفته و سپ  براسراس  تحلیل آماری قومورد بررسی و تجزیه
نتای  آماری، ضریب همبسرتگی بری  متغیرهرا و جردول سروآت      

 (.1دست آمد )جدول به
 

 (1388 ،)رحمتی(: ضریب همبستگی متغیرهای مورد بررسی 1جدول )
 ضریب همبستگی متغیر دوم متغیر اول ردیف

 06/0 تمایل شغلی افراد رضایت شغلی افراد 1

 89/0 شغلی افراد تمایل شغل فعلی افراد 2

 73/0 توان خرید زمی  میزان درآمد خانوارها 3

 97/0 از بی  رفت  هویت فرهنگی تعلق محیطی 4

 98/0 روابط خویشاوندی تعلق محیطی 5

 99/0 جدایی از محیط تعلق محیطی 6

 -13/0 نرضایت از عملكرد مسئوق اطالع افراد از جزئیات سد 7

 17/0 ناز عملكرد مسئوق رضایت نظرخواهی از افراد 8

 -21/0 نرضایت از عملكرد مسئوق ن دولتیاعتماد مردم به مسئوق 9

 91/0 ن محلارضایت از عملكرد معتمد ن محلیاعتماد مردم به مسئوق 10

 

  weakness (W)و نقاط ضعف  strengths (S)نقاط قوت  (SWOT)تشكیل جدول سوآت 
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هررا و فرصررتهررای درونرری پدیررده   هررا و ضررعف مزیررت
oportunities (O)  و تهدیدهاThreats (T)     نراظر برر عوامرل

برونی پدیده است. تداخل عوامل چهارگانه مزبور راهبردهایی را با 
تعردیل نقراط ضرعف و     بررای هرا  استفاده از نقاط قروت، فرصرت  

(. روشر  اسرت کره در فراینرد     2)جردول   دهرد تهدیدها ارائه می

هررای مربرروط و سیاسررتگداریریررزی راهبررردی از طریررق برنامرره
های عملیاتی و اقدامات اجرایری  مناسب، زمینه برای اجرای پرويه

 (.3)جدول شود  فراهم می

 
 (1384(: راهبردهای چهارگانه تحلیل سوآت )گلكار، 2جدول )

  محیط داخلی
 (S)ها قوت (W) هاضعف

 محیط خارجی (O)ها فرصت ثر(داکح -راهبرد تهاجمی )حداکثر داکثر(ح-راهبرد انطباقی )حداقل
 (T)تهدیدها  حداقل( –راهبرد اقتضایی )حداکثر داقل(ح-راهبرد دفاعی )حداقل

 
تشکكیل جکدول مکاتریر ارزیککابی نقکا  ضکعف، قککوت،      

 ها و تهدیدهافرصت

 برای تهیه مراتری  ارزیرابی عوامرل داخلری و خرارجی، پر  از      
 رها )از صرف بررسی عوامل و فهرست کردن آن و تعیی  ضریب آن
هرا و تهدیردها   تا یك( و همچنی  رتبه هر یك از عوامل )ضرعف 

هرا  ( و تضریب آن4و  3های رتبه ها و فرصتو قوت 2و  1رتبه 
از جمرع   آیرد. دست میدریكدیگر نمره نهایی هر یك از عوامل به

دهنرده ضرعف داخلری و    نشران  5/2ترا   1های نهایی، بری   نمره
وت مبی  قر  4تا  5/2نهایی بی   هایتهدید خارجی و جمع نمره

 (.1387، و رجبی داخلی و فرصت خارجی است )زیویار
هرا و تهدیردها در   پ  از تعیی  نقاط قروت، ضرعف، فرصرت   

گرداری، عوامرل   دهری و نمرره  جدول سوآت، براساس رو  وزن
یراپی  طور مجزا ارزیابی شد که در دو جردول پ خارجی و داخلی به

مل ل عواای  حاصل از دو مرحله تحلینتای  آنها ذکر شده است. نت
عیری   داخلی و تحلیل عوامل خارجی و در نهایت ترکیب عوامل، ت

 (.5و  4راهبرد شده است )جدول 
 

)عوامل داخلی طکر    های حاصل از تحلیل مرحله اولیافته

 اسكان مجدد(

آید امتیاز حاصل از ارزیابی چنانچه از تحلیل جدول فوق برمی
با توجره  است.  46/2قوت و ضعف( برابر با  )نقاط عوامل داخلی

ضعف داخلی سیستم  مبی  5/2به مطالب ارائه شده عدد کمتر از 
ضعف داخلری سیسرتم    دهندهنشاننیز  46/2عدد  بنابرای  است،

ثر در عردم موفقیرت اسركان مجردد     ثتواند از عوامل مبوده و می

ی اجتمراعی را در پر  -تبعرات اقتصرادی   کهروستاها به حساب آید 
 داشته باشد.

های مرحله دوم )تحلیل عوامل خارجی طر  اسکكان  یافته

 مجدد(

از  نتای  حاصل از ماتری  ارزیابی نقاط فرصرت و تهدیرد ناشری   
د سعوامل بیرونی در اسكان اجباری سكونتگاههای داخل مخزن 

یط شررا  مبی  5/2که عدد کمتر از  است 1/2دهنده امتیاز نشان
دهد کره  نتای  ای  مرحله نشان می .تاسنامطلوب ای  بخش نیز 

 وب راتهدیدها در بحث اسكان اجباری زیاد بوده و وضعیت نامطل
 در نتیجه ایر  موضروع یعنری اسركان اجبراری از      دهد.نشان می

یرل  از لحاظ عوامل خارجی در تحل چنی هم ،لحاظ عوامل داخلی
ه مخاطر»طورکلی با وضعیت هو ب داشتهسوآت وضعیت نامطلوبی 

د برای خارج شردن از ایر  وضرعیت نیازمنر     .استمواجه  «زیآمی
کره در ایر  طررح    با توجه بره ایر   است. های خاص خود راهبرد
 دلیل واقع شدن در مخزن سد اجباری وهجایی سكونتگاهها بجابه

اعمرال   (WT)تدافعی  دتواند راهبرنمی اجتناب ناپدیر بوده طبیعتاً
از  جرایی افرراد  یا جابه ،تاهایابی روسباید در بحث مكان شود بلكه
بایرد  می کرد و همچنی  های موجود به هر نحوی استفادهفرصت
ها هدیدو با ت رساند ها را به حداقلکار گرفت تا ضعفهی براهبرد

 (.6مقابله کند )جدول 
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 جایی اجتماعی و فرهنگی روستاهای مشمول جابه -آثار  اقتصادی swot(: جدول 3جدول )

 (1388)رحمتی، از اجرای سد گتوند  ناشی

 (T) تنگناها و تهدیدها ها،محدودیت (o) امكانات ها وفرصت (w) نقا  ضعف (s) نقا  قوت شر 

عی
ما
جت
ا

 

 ح  همكاری -

 اجتماعی وجودارتباطات -

 نوع دوستی -

 وندیروابط خویشا -

 جایی اجباریجابه -

 یاسكان اجبار -

 انات رفاهیعدم امك -

 سطح سوادافزایش  -

مكرران اعمررال مرردیریت مشررارکتی ا -
 مردم محلی

 عمومی بهداشت افزایش سطح -

 

 انتقال جمعیت -

 فقر اجتماعی -

 وههای خویشاوندیپراکندگی گر -

 ته شدن ارتباط بی  مردم و نیاکانگسس -

 های اجتماعیافزایش ناهنجاری -

 های اجتماعیاحتمال درگیری -

 هرررای روسرررتایی وتشررردید مهررراجرت -
 نشینیحاشیه

 هداشتبکاهش سطح عمومی  -

 آوارگی مردم محلی -

ی
صاد

اقت
 

 یتوسعه اقتصاد -

 صنایع دستی -

أمی  نیرررروی کرررار تررر -
 ساختمانی سد

 

 درآمد کم -
بستگی بره اقتصراد   وا -

 محیط

 ا قتصاد محلی-

دم توانررایی خریررد عرر-
 زمی  در شهر

 یمت زمی افزایش ق -

دم داشرت  مهرارت   ع -
ر  فنرری برررای جرردب د 

 شغل جدید

دن صررررنعتی شرررر  -
 کشاورزی

هرای نروی    ه از رو امكان اسرتفاد  -
 آبیاری کشاورزی

مرزارع   برداری بیشتر و بهینه ازبهره -
 کشاورزی

یجاد اشتغال در مراحل سراختمانی  ا -
 سد

 -مكان ایجراد شرغل جدیرد نظیرر    ا  -
 پروریگردی و آبزیطبیعت

حررداث بزرگتررری  پررل بررر روی    ا -
 رودخانه

ونق های گردشگری و رجاذبه ایجاد -
 گردشگری

هرای وابسرته بره    امكان ایجاد شغل -
 گردشگری و اکوتوریسم

 دمکاهش سطح معیشت مر -
 زمینهای مرلوب از دست رفت  -

 ابع درآمد زانابود شدن من -

ر هم خوردن ارتباط بی  تولیرد کننرده و   ب -
 مشتری

 گسسته شدن بازار -

 ر محلیارآیی شدن نیروی کاکدچار عدم  -

 حلیمضعیف شدن اقتصاد  -

 ایع دستیاز بی  رفت  صن -

 فت  معیشت مبتنی بر دامراز بی   -

 ویرانی نظام تولید -

 الكیت زمی از دست دادن م -

 ادن درآمدهای لیر رسمیاز دست د -

 فقر و ایجاد بدهی -

 صرف گراییمکاقیی شدن و  -

گی
هن
فر

 

 یتعلقات فرهنگ -

 یهمكاری فرهنگ -
نرررگ سرررنتی و فره -

 بومی
 قر فرهنگی -

 سواد پایی  -

ز بی  رفرت  فرهنرگ سرنتی و کمرنرگ     ا - اجتماعی ارتقای فرهنگ -
 شدن آداب و رسوم محلی

 افتادن هویت فرهنگی به مخاطره -

 مساجد و تكایا از بی  رفت  -

 فت  قبور نیاکانبه زیر آب ر -

 ثار فرهنگیاز بی  رفت  آ -

 فرد گرایی و انزوا -
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 (: ماتریر ارزیابی نقا  قوت و ضعف ناشی از عوامل داخلی اسكان اجباری سكونتگاههای 4ول )جد

 (1388داخل مخزن سد )رحمتی، 

 نهایی نمره ضریب نمره عوامل مولفه عامل ردیف

1 

ت
قو
ط 
نقا

 

ی
صاد
اقت

 

 08/0 02/0 4 فردهوجود اکوسیستم متنوع منحصر ب

 012/0 03/0 4 کشاورزیوجود صنایع دستی و تولید محصوقت  2

 012/0 03/0 4 وجود مراتع لنی و دامداری در منطقه 3

 012/0 04/0 3 های زیستی متنوع گیاهی و جانوریوجود پهنه 4

 016/0 04/0 4 امكانات بالقوه گردشگری    5

 06/0 02/0 3 سدمی  نیروی کار ساختمانی أت 6

8 

عی
ما
جت
ا

 

 09/0 03/0 3 د محلیوجود ح  همكاری بی  افرا

 09/0 03/0 3 ن محلی و دولتیوجود ح  همكاری بی  مسئوق 9

 09/0 03/0 3 گیرندگان محلی و دولتیاعتماد به تصمیم 10

 09/0 03/0 3 وجود ارتباطات اجتماعی 11

 09/0 03/0 3 وجود ارتباطات شهری و روستایی 12

 16/0 04/0 4 ها و مشكالتتینوع دوستی و کمك به یكدیگر در سخ 13

 012/0 04/0 4 وجود روابط خویشاوندی 14

15 

گی
هن
فر

 

 012/0 03/0 4 تعلقات فرهنگی  

 09/0 03/0 3 همكاری فرهنگی 16

17 

ف
ضع
ط 
نقا

 

ی
صاد
اقت

 

 06/0 03/0 2 درآمد کم

 04/0 04/0 1 زشیلغ زمی  حرکات و منطقه بودن کوهستانی سبب به تند شیب وجود 18

 08/0 04/0 2 محدودیت زمینهای کشاورزی 19

 02/0 02/0 1 وجود اقلیم سرد کوهستانی 20

 06/0 03/0 2 العبورهای صعبراه 21

 06/0 03/0 2 وابستگی به اقتصاد محلی 22

 02/0 02/0 1 تولید سنتی 23

 06/0 03/0 2 عدم توانایی خرید زمی  در شهر 24

 06/0 03/0 2 سیسات سدأمت زمی  به سبب تافزایش قی 25

 06/0 03/0 2 جدب در شغل جدید برایعدم داشت  مهارت فنی  26

27 

ما
جت
ا

 یع

 08/0 04/0 2 جایی اجباریجابه

 08/0 04/0 2 اسكان اجباری 28

 03/0 03/0 1 وابستگی شدید اجتماعی 29

30 
 

 08/0 04/0 2 عدم وجود امكانات رفاهی

ف 31
گی
هن
ر

 

 04/0 04/0 1 فرهنگ سنتی و بومی

 03/0 03/0 1 فقر فرهنگی 32

 46/2 1 78 مجموع
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 ماتریر ارزیابی نقا  فرصت و تهدید ناشی از عوامل بیرونی در اسكان اجباری سكونتگاههای  :(5)جدول 

 (1388 داخل مخزن سد)رحمتی،

 نهایی نمره ضریب نمره عوامل مولفه عامل ردیف

1 

 ه
ت
ص
فر

 ا

ی
صاد
اقت

 

 08/0 02/0 4 امكان استفاده از روشهای نو آبیاری کشاورزی

 09/0 03/0 3 بهره برداری بیشتر و بهینه از مزارع کشاورزی 2

3 

 یژهبو ،های گردشگریتواناییامكان توسعه گردشگری و بالفعل شدن 
ه های وابسته بهای زمستانی و امكان ایجاد شغلگردی و ورز طبیعت
 ری و اکوتوریسمگردشگ

4 04/0 016/0 

 06/0 02/0 3 ایجاد اشتغال در مراحل ساختمانی سد 4

 09/0 03/0 3 پروریگردی و آبزیامكان ایجاد شغل خدماتی جدید نظیر طبیعت 5

6 
پل  ری های گردشگری و رونق گردشگری نظیر احداث بزرگتایجاد جاذبه

 بر روی رودخانه
4 03/0 012/0 

8 

تم
اج

عی
ا

 

 03/0 01/0 3 افزایش سطح سواد

 03/0 01/0 3 امكان اعمال مدیریت مشارکتی مردم محلی 9

 03/0 01/0 3 افزایش سطح عمومی بهداشت 10

11 

گی
هن
فر

 

 03/0 01/0 3 ارتقاء فرهنگ اجتماعی

 06/0 02/0 3 جدب گردشگر 12

13 

ها
ید
هد
ت

 

ی
صاد
اقت

 

 04/0 02/0 2 کاهش سطح معیشت مردم محلی

 06/0 03/0 2 های مرلوباز دست رفت  زمی  14

 01/0 01/0 1 نابود شدن منابع درآمدزا 15

 01/0 01/0 1 بر هم خوردن ارتباط بی  تولیدکننده و مشتری 16

 01/0 01/0 1 گسسته شدن بازار 17

18 
ه ی بهای آتعدم کارآیی شدن نیروی کار محلی و عدم جدب آنها در شغل

 عدم داشت  مهارت فنی علت
1 01/0 01/0 

 01/0 01/0 1 ضعیف شدن اقتصاد محلی 19

 01/0 01/0 1 از بی  رفت  صنایع دستی 20

 04/0 02/0 2 از بی  رفت  معیشت مبتنی بر دام 21

 04/0 02/0 2 ویرانی نظام تولید 22

 06/0 03/0 2 از دست دادن مالكیت زمی  23

 01/0 01/0 1 ن درآمدهای لیررسمیاز دست داد 24

 02/0 02/0 1 فقر و ایجاد بدهی 25

 06/0 03/0 2 گراییکاقیی شدن و مصرف 26

27 

ی
اع
تم
اج

 

 04/0 02/0 2 انتقال جمعیت

 04/0 02/0 2 فقر اجتماعی 28

 08/0 04/0 2 پراکندگی گروههای خویشاوندی 29

 06/0 03/0 2 یاکانگسسته شدن ارتباط بی  مردم و ن 30

 04/0 02/0 2 افزایش ناهنجاریهای اجتماعی 31

 02/0 02/0 1 های اجتماعی احتمال درگیری 32

 01/0 01/0 1 های روستاییتشدید مهاجرت 33

 06/0 03/0 2 حاشیه نشینی  34
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  سكان اجباری سكونتگاههای(: ماتریر ارزیابی نقا  فرصت و تهدید ناشی از عوامل بیرونی در ا5ادامه جدول )

 (1388 )رحمتی، داخل مخزن سد

 

 : ترکیب عوامل داخلی و خارجی(6) جدول
 عوامل داخلی عوامل خارجی

T )تهدید( O )فرصت( W )ضعف( S )قوت( 

29/1 78/0 86/0 60/1 

 مجموع ترکیب عوامل
WO ST WT SO 

64/1 89/2 15/1 30/2 
 

ابی ارزیر  چنانكه از مجموع ترکیب عوامل با توجه به ماتری 
 Sه بر میزان امتیازهای مربروط   آید،عوامل داخلی و خارجی برمی

 باید در جهدر نتیو ، )تهدید( بیشتر از سایر عوامل بودهT )قوت( و 
داقل حر  -حداکثر راهبردهای اسكان اجباری طرح از اریزسیاستگ

ی ای و سرامانده هرای توسرعه  راهبرد ،بهره برد که در ایر  رو  
 شود.توصیه می

 
  گیرینتیجه و بحث

عمل آمده مشخص شرد  ههای ببا توجه به تحقیقات و بررسی
علت قررار گررفت  برخری روسرتاها و زمینهرای      هکه احداث سد ب

اقتصرادی و اجتمراعی منفری     آثار، مخزن سد پشتدر  کشاورزی
دلیرل  هجوامع روستایی که ب فراوانی در پی دارد و ای  تبعات برای

 به اقتصادی و فرهنگی کامالً اجتماعی، شرایط خاص جغرافیایی،
ریرزی للرط و   برنامه .دو چندان است ند،امحیط جغرافیایی وابسته

نادرست ممك  است تبعات مدکور را بیشتر و لیرر قابرل جبرران    

علت پرداخرت  هو ب هگرفت انجام برخی از سدهانظیر آنچه در  ؛دکن
 هدشعنوان راهكار جبران خسارات باعث بالتكلیفی افراد هب قدین
عدم توان خریرد زمری  در    دلیلهبا مهاجرت به شهرها و ب آنهاو 

ای  مسئله بحران اجتماعی در  .شهر به حاشیه نشینی روی آوردند
های کراذب  به شغل افراد با روی آوردن گاهیو شهر ایجاد کرده 

در بر دارد، ضم  ای  کره   راام خانواده از قبیل اعتیاد فروپاشی نظ
سد نیز اکثر روستاییان گزینه پرداخرت نقردی را متقبرل     در مورد
در بالتكلیفری و   فعرالً  د ولی از آینرده خرود خبرر ندارنرد و    انشده

 برند. سرگردانی به سر می
تحلیل کمری و کیفری برا اسرتفاده از     وطورکه در تجزیههمان

برراری در وضررعیت  د اسرركان اجشرررو  سرروآت مشررخص  
زیادی متوجه ای  موضروع   هایآمیزی قرار دارد و تهدیدمخاطره
که در جدول سوآت به تفكیرك مرورد بررسری قررار گرفتره      است
 -د باید از راهبررد حرداکثر  شاز نتای  مدل سوآت مشخص  .است
هرا اسرتفاده   ریرزی یا به عبارتی راهبرد اقتضایی در برنامه ،حداقل

 نهایی نمره ضریب نمره عوامل مولفه عامل ردیف

35 

 

 
 01/0 01/0 1 کاهش سطح عمومی بهداشت

 06/0 03/0 2 آوارگی مردم محلی 36

37 

ی
نگ
ره
ف

 

 08/0 04/0 2 از بی  رفت  فرهنگ سنتی و کمرنگ شدن آداب و رسوم محلی

 08/0 04/0 2 خاطره افتادن هویت فرهنگیبه م 38

 06/0 03/0 2 از بی  رفت  مساجد و تكایا 39

 08/0 04/0 2 از بی  رفت  اماک  مدهبی 40

 02/0 02/0 1 از بی  رفت  مدارس 41

 08/0 04/0 2 به زیر آب رفت  قبور نیاکان 42

 06/0 03/0 2 از بی  رفت  آثار فرهنگی 43

 06/0 03/0 2 ی  رفت  آثار باستانیاز ب 44

 06/0 03/0 2 فرد گرایی و انزوا 45

 1/2 1 90 جمع
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بر پایه بهره گرفت  از قروت هرای سیسرتم    کرد. راهبرد اقتضایی 
تدوی  می شرود و هردف آن بره حرداکثر      هابرای مقابله با تهدید

ای  با وجود  است.ط قوت و به حداقل رساندن تهدیدهرساندن نقا
از آنجا که تجارب گدشته نشان داده اسرت کره کراربرد نابجرای     

بایرد  تواند نتای  نامطلوبی به برار آورد هریس سرازمانی ن   قدرت می
 ا اسرتفاده کنرد  هطور نسنجیده از قدرت خود برای رفرع تهدیرد  هب

ناشری   آثار(. سازمان با استفاده از نقاط قوت خود 1384 ،)گلكار
 موجررود در محرریط خررارج را کرراهش مرری دهنررد.  هایاز تهدیررد

)سازمان از درون قوی ولی با مشكالت بیرونی زیادی تهدید مری  
 روست(.هیادی روبز هاییا مجموعه قوی با تهدید ،شود

ان ها بر عهده مجریر گیری و اتخاذ سیاستاز آنجا که تصمیم
در  و معمروقً  اسرت سد و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 

هرا یكطرفره و   ریزیسدها تصمیات متخده و برنامه برنامه اجرای
اذ یت دقرت در اتخر  گیرد باید نهااز سوی دولت صورت می بیشتر

 از هرگونره  بایرد می که گفته شدطورهمان .صورت گیرد سیاست،
جردول مراتری  سروآت و     طبقاقدام نسنجیده خودداری شود و 
نقاط قروت خروبی    ضم  آن کهد شتجزیه و تحلیل آن مشخص 

ایرد  بمتوجه ای  موضوع اسرت و   نیز تهدیدات زیادی ،داردد وجو
د شرو تقویت نقاط قوت  موجبد که شوسعی شود سیاستی اتخاذ 

را بره حرداقل ممكر  کراهش دهرد ترا برا توجره بره          و تهدیدها 
صادی اقت ناپدیر بودن اسكان مجدد شاهد تبعات اجتماعی،اجتناب

 و فرهنگی و حتی سیاسی موضوع نباشیم.
 

 هاپیشنهاد

شور کدلیل شرایط خاص جغرافیایی هکه در ایران بنظر به ای 
 ،مدر حرال انجرا   یسازی زیادی انجام گرفته و بعضهای سدپرويه

 کره از  اکثر آنها با پدیده اسكان مجردد  یا در دست مطالعه است،
 -دلیرل تبعرات اقتصرادی   هتری  موضروعات مرورد بحرث بر    مهم

شرود در  توصریه مری   است ناپدیرجبران گاهیاجتماعی و روانی و 
ر نوع هها دقت قزم صورت گیرد و ریزیها و برنامهراهبردتعیی  
حیطری  مروستایی و با نگاه  ریزی با شناخت دقیق مطالعاتبرنامه

 صورت گیرد.
توسعه، مفهوم توسعه جای خود را بره   شناسیکتابامروزه در 

و توجره   زیستیمحیطیعنی مالحظه مسائل  ،مفهوم توسعه پایدار
در حری  توجره بره مسرائل      های محیطی یرا جغرافیرایی  به بنیان

نی برر  برداری از منابع باید مبتاقتصادی، داده است. بنابرای  بهره
هایی که که مجموعه سیاستتوسعه پایدار باشد یعنی الزامی است

برای حمایت و جبران مردم متأثر از ساخت سرد بردانها پیشرنهاد    
شوند هایی را که آنها متحمل میارز  پولی کلیه هزینه ،شودمی

هرا و صردمات   به حساب آورد بدیهی است هر ارزیابی که هزینره 
د با شكست مواجه خواهد بود. ای  بردی   واقعی آنها را جبران نكن

اجررای طررح   معنی است که رضایت خاطری که افراد روستاها از 
شود و فقط به جبران ارز  خانه و  گنجانده هابرند در پیشنهادمی
 د. شودهند محدود نایی که از دست میهزمی 

 یهاعمل آمده پیشرنهاد ههای ببا توجه به تحقیقات و بررسی
 :(1388 )رحمتی،شود  یزیر توصیه م

 جرایی جابره ضرورت تدوی  قوانی  مربوط به اسكان مجدد و  .1
 اجباری مردم برای انجام طرحهای توسعه. 

در جرایی  جابره ن از خود مشموق در بحث اسكان مجدد حتماً .2
مورد انتخاب محل سكونت نظرخرواهی شرود و از مشرارکت    

 د.شویند اسكان مجدد استفاده ایان در فریروستا

اسركان مجردد    زیسرتی محیط آثاروم تهیه گزار  ارزیابی لز .3
 آثرار یی کید برر شناسرا  أبا تجایی جابهسكونتگاههای مشمول 

 .و فرهنگی اجتماعی ،اقتصادی

کره ممكر  اسرت اسركان     ییالمقدور سعی شرود ترا جرا   حتی .4
مكران گزینری   جرایی  جابهیا با حداقل  ،اجباری صورت نگیرد

 د.شو
سركان مجردد بررای مرردم در     معلوم بودن زمران و مكران ا   .5

 کند. کمك میجایی جابهگیری نسبت به تصمیم

دیررده خسررارت دریررافتی را  کرره مررردم آسرریب برررای ایرر   .6
نظررارتی از طریررق  ارسررازوکگررداری کننررد نیرراز برره سرررمایه

برویژه بنیراد مسرك  انقرالب اسرالمی و       ،مثسسات مربروط 
 شود.متخصصان احساس می

رد سپ  اسكان صورت گی رایبیابی مكان ،جاییجابهقبل از  .7
بنردی مشرخص   افراد طبق برنامه زمران  جاییجابهنسبت به 

 انجام گیرد. 
ای  کار، شود ی روستاهای جدید توصیه میبیادر تعیی  مكان .8

یه تری  فاصله به مكان سابق در حاشر المقدور در نزدیكحتی
که خرود روسرتاییان زمری  کشراورزی     دریاچه سد در صورتی

اهم دولرت و فرر   وسیلهبهبا واگداری اراضی ملی  داشته باشند
 دن امكانرات کشراورزی از قبیرل آبیراری و گررفت  آب از     کر

 وعمل آمده هدریاچه صورت پدیرد.با توجه به بازدید میدانی ب
 ارد.دایجاد شرایط مدکور وجود  تواناییصحبت با روستاییان 

 نافع ماز قبیل اولویت دادن افراد در  های شغلی،ایجاد فرصت .9
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 دست سد،یا پایی  ،سد از طریق کشاورزی مكانیزه در حاشیه
 گردی و خدمات وابسته به آن،طرحهای گردشگری و طبیعت

هرای بازگشرت   زمینره یراد شرده   شررایط  . ماهیگیری و لیره
 تواند موجبرات کند که خود میجوانان مهاجر را نیز فراهم می

زایش هرای جدیرد و افر   توسعه روسرتایی را بره سربب شرغل    
 ها فراهم سازد.جمعیت روستا

هرای کلری توسرعه نظیرر افرزایش نرر        بهبود شاخص .10
باسرروادی، شرراخص طررول عمررر، نررر  باسرروادی زنرران در   

 د. شوهای بلندمدت لحاظ ریزیبرنامه

علرت  رادی کره شرغل خرود را بره    مردم فاقد زمی  و اف .11
دهند باید مورد توجه قررار گیرنرد. ایر     سدسازی از دست می

 اند ب پدیرتری  طبقه در نظر گرفته شدهگروه آسی
دن تسهیالت و خردمات  کرمدیریت بهداشتی و فراهم  .12

 در سكونتگاههای جدید و نیز در محدوده سد الزامی است .

، ایجراد  جرایی جابره بهتری  راه جلوگیری از مخاطرات  .13
یا مقابله برا خانره بره     ،اساس تملك زمی  جدیدجایی برجابه

 های ساخت مسك  است. نامهدوشی از طریق اجرای بر

گرری و پیشربرد   شناسایی نخبگان محلی برای میانجی .14
هرا و مشرارکت   اریزآنهرا در سیاسرتگ   آرایامور و استفاده از 

هرا برر موفقیرت اسركان مجردد و      ریزیقطعی آنها در برنامه
 افزاید.کاهش تبعات اجتماعی آن می

اختصاص بخشری از درآمرد آتری سرد صررف توسرعه        .15
  .منطقه

تقال آثار فرهنگی و باستانی و مدهبی نظیر مقبره بابا ان .16
لمرات  أکاهش ت برایبه مكان جدید و حتی قبور نیاکان زاهد 
 روحی.

 

 

 منابعفهرست 

 .تهران دانشگاه پیام نور، ریزی روستایی،اصول و روشهای برنامه. 1374 ، ح.آسایش

شگاه آزاد اسالمی دان ،5شماره  کید بر جغرافیای کاربردی، فصلنامه سرزمی ،راهكارهای توسعه پایدار روستایی با تا. 1384. ع استعالجی،
 واحد علوم و تحقیقات.

اه آزاد اسرالمی واحرد   دانشرگ  ،5های نواحی روستایی فصلنامه سرزمی ، شماره اقتصادی و چالش تحوقت اجتماعی،. 1384. ح افراخته،
 علوم و تحقیقات.

 .اسماعیلی قلزم ترجمه محمدعلی شهسواری و حسی  )کتاب راهنما(، جدد در طرحهای توسعهاسكان م. 1388. بانك توسعه اسالمی

د علوم دانشگاه آزاد اسالمی واح ،37و  36شماره  مجله دانشنامه ،«محیط -انسان»مبانی جغرافیای انسانی سیستم . 1379 .فر، مبدری
 .و تحقیقات

 وی ایران.شرکت توسعه منابع آب و نیر تماعی و طبیعی سد گتوند،اج مطالعات اقتصادی، .1383. جهاد دانشگاهی تهران

 جلرد(،  15) نرد علیرا  اقتصادی و طبیعی حوزه باقدسرت سرد گتو   گزار  نهایی طرح مطالعات اجتماعی،. 1385. جهاد دانشگاهی تهران
 شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران.

 مطالعه موردی سرد گتونرد  »ناشی از اجرای سدها  جاییجابهگاههای مشمول سكونت بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی. 1388. ع رحمتی،
 .و تحقیقات ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علومرساله دکتری رشته جغرافیا و برنامه «علیا رودخانه کارون

فصرلنامه   ،«ردی ی شرهر جدیرد پر   نمونه مورد» گستر  توسعه فضایی و ضرورت ایجاد شهرهای جدید. 1387. آ رجبی،. و پ زیویار،
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات. ،19جغرافیایی سرزمی  شماره 

 .انتشارات سمت مبانی جغرافیای روستایی،. 1386. سعیدی، ع



 ... هاسد یجادجایی ناشی از اههای مشمول جابسکونتگاه محیط زیستیاجتماعی و  -اقتصادی آثار 

 

66 

نشرگاه شرهید   دا ،41شرماره   مجلره صرفه،   برای کاربرد در طراحی شرهری،  «سوآت»مناسب سازی تكنیك تحلیلی . 1384 .گلكار، ک
 بهشتی.

 .استان خوزستان 1385آمار نامه تفصیلی . 1388. مرکز ملی آمار ایران

ز  عالی وسه آمموس سعید، ترجمه کدیور، گیری،سدها و توسعه چارچوب جدیدی برای تصمیم. 1386. کمیسیون جهانی سدهای بزرگ
 ریزی.و پژوهش مدیریت و برنامه

 .41 شماره فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، ی،و تهاجم فرهنگ جغرافیای فرهنگی. 1375. ی فرید،

 زیست.انتشارات سازمان حفاظت محیط انداز جهان سوم(،)چشم توسعه و توسعه پایدار. 1384. ح نصیری،


